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   ؟نضم  داللة األسماء الحس ى من جهة التَّ   قسم    على كم  س:

  ٍم:هي دلا أربعٌ أ سا  ج:

ولَّلذا  (؛  اهلل)وهد  ،  سْْنالجميع معاين األسْْماء الح  نه م المتوْْمِّ لل: االسْْم العَ األو  

صَْْْْْْاٍت تْْأيف األسْْْْمْْاء جميعه   ۉ ې ې ې ې ى:كقدلْْه    ؛لْْه  َّلْْا 

 .ا لغيره من األسماءتابعً  ولم يأت هد  ط   ،  ونحد  ل،  [24شر:]الح

 : ٌ  ات اهللَن صم  وتما يَ   اين:الث  

دنده    سْْداء  ،  األصْْداَت   جميعَ   الداسْْعَ ه  عَ من سْْ المتوْْمِّ   (ميعالسْْ  )  كاسْْمه   -

 .َّلاها ودالنيته سر  

ْْمه   - ْْير)واسْ ْْمِّ   (الب،ْ ْْرَ المتوْ َْْ بْ يف جميع المه   افذَ ه الن ن ب،ْ َّلا  د يقه   داء  سْْْ   ،رات،ْ

 .َّلاوجليله 

دَ المتوْْْْمِّ   (العليم)واسْْْْمْْه    - الملمَْْ ن  ْْ    يطَ حه  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ذي  ال

 .[3]سبأ:  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ

 .اوإددامً ا  إيجادً   شيءٍ  كلِّ   دلاه  رتَ دن  ه المتومِّ   (القدير)واسمه   -

 . ل   وميرَ 

ومير    (،رالم،ْْدِّ   ،البارب  ،از الر    ،التال ْْْْْْْ )ك  ؛هلل ن صٌَْْ فعلٍ م  توْْ الث: ما يالث  

 . ل 

 (.المالس    ،و د  القه ْ )ك  ؛قا صه دن جميع الن َس وتقد   ه  هَ ن تنز  : ما يتوم  ابعالر  
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سْنا؛ فقال:  سْاااًل هخر يتعل   ب   ،ْنِّف  الم  كر   دلا كم )أسْماء اهلل الحه

 (. نوم  ن جَّلٌ الت  سنا مَ داللٌ األسماء الحه    سمٍ 

ن( الُمراد ه ا ن(:؛  هد المعنا الل غدي له؛ وهد )االشْْتمال( و)التَّضــم  ــ )التَّضــم    فــــ

 ٍر ما.ماشتمال شيٍء دلا أ

ًٌ   وهد أوسعه     دالل
ِّ
نْ )ل  مَن المعنا االصهالالي  .(داللٌ الت وم 

 :أقسام   أربعةَ   َّلالَ ثم  أجاُ دنه بَجع

ولَّلذا  (؛  اهلل)وهد  ،  سْنالجميع معاين األسْماء الحه   نه م المتوْمِّ ل: االسْم العَ ل األوَّ )

صَْْْْْْاٍت تْْأيف األسْْْْمْْاء جميعه   ې ې ى ۉ ې ې:كقدلْْه    ؛لْْه  َّلْْا 

 (.ن األسماءا لغيره مَ تابعً  هد  ط    ولم يأَت  ،  ونحد  ل،  [24شر:]الح

 ــام األربعة ل ِمن هذه األقسـ ــم األوَّ ْْم ال    فالِ:سـ ن جميع معاين  هد االسْ م  َْْ ذي يتوْ

ي ٌ ترجع إليَّلا جميع صَات  اهلل(؛ أل   اإللَّل)هد ؛ األسماء، وهد دند الم،نِّف اسم  واالد  

 يف  مالقاهلل؛  كره ابن  
 
اريني  َ الكين«، والس     اء األلباُ«.ذيِّم يف  مدارج الس 

ليق على رجوع جميع لـــفا  اهلل إلى اإلله ْْنا كل َّلا تقع  يَّة:  والدَّ سْ ْْماء الحه أ   األسْ

ْْ )ال  أي َوْف  االصْْْهال  الن حديِّ   ؛صَْْْاٍت له ٌَْْْْْ ْْ )؛ ف(ل،ِّْْْ ٌَْْْْْ َّلا هنا ال يهراد بَ   (ال،ِّْْْ

َاتاالصهال  الَعَقد  .: االصهال  الن حديِّ وإن ما المراد،  ي  لل،ِّ

اليم،   المن، والر  َمل بأْسما ه األخرى؛ فيقع )التال ، والر  ف اهلل يف ْسيا  الجه فيهدْصَ

 .والكريم( صَاٍت لْ )اهلل( 

 له  َّلا صَاٍت ولَّلذا تأيف األسماء جميعه )فمعنا  دله:  
ِّ
فيما    ( أي بادتبار اللِّسا  العربي



236 
   

 

ْْهال    ْْماٍء أهَخر؛ فتكد  تل    الن حاة؛ كأ يهعَرِّ يف اصْ ْْدًفا بأسْ ْْم )اهلل( مدصْ يكد  اسْ

 األسماء صَاٍت، ويكد  االسم األالسن )اهلل( مدصدًفا؛ كالدا ع يف هخر سدرة الحشر.

ًٌ السْْ ن األسْْماءا لغيره مَ تابعً   هد  ط    ولم يأَت ) ال الم،ْْنِّف:   ٍم  ( أي لم يقع صَْْ

ٍم دليه.م  تقدِّ

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ﴿:  يف سْْدرة إبراهيمَ  ه  ره:  دله ويهشْْكَل دلا ما َ ك

ٌ  لْْ )العزيز([2،  1  ]إبراهيم:  ﴾ڄ ڍ ، : اَلرِّ جرٍّ  ﴾ڦ ﴿فْْ  ؛  ؛ فاالسم األالسن )اهلل( صَ

ٌ   ﴾ڄ  ﴿وبعده ،  مواِّ  إليه   ﴾ڦ  ﴿و، مواِّ   : اسم  مجرور    ﴾ڦ ﴿و : صَ

ٌ  ثانيٌ لْْْ  ﴾ڄ  ﴿واالسم األالسن  ،   ﴾ڦ  ﴿لْْْ  مجرورة    أهولا ، وهد  ﴾ڦ  ﴿: صَ

 رٍّ أيًوا.يف مدضع ج

ًٌ لْ   ﴾ڄ  ﴿فد ع االسم األالسن    .﴾ ڦ ﴿هنا صَ

 والجواب عن هذه اآلية ِمن وجهين:

ٌٍ أحدهما:    * فع    أن ه  هَرب االْسم األالْسن يف هذا المدْضع يف  راءٍة ْسبَعي  ،  ﴾ڻ ﴿بالر 

ُ بينَّلا بادتبار المعانَ  َدر بادتبار المعاين.كما يهر  ؛يوالقراءات يهرج  ُ بين الس   ج 

َدر القره  تتَاضْْل بادتبار معانيَّلا؛ فأفوْْل سْْدرة يف القره  ٌ   فسْْه ؛  هي سْْدرة الَاتح

رهني ٌ يف الكلمٌ الداالدةَ وكذل  القرا ل بعَو   ءات القه  .َّلا دلا بعضٍ يهحَكم بتَاضه

ائع يف ال:رنن الكريم؛  هذا المدضْْْع  ومنه ــَّ : أ   االسْْْم األالسْْْن )اهلل( يقع  فإنَّ الشـ

ا لغيره.صمدصدًفا بغيره، وال يقع و ًَ 

ٌَ؛  َكره أوالوجه الثَّاين:    * ر أالياًنا المدْصدِّ دن الْ،ِّ بد الحْسن  أ   العرُ  د تاخِّ
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ٌ الن حد -  رٍ ،َْدبن ده ا )اهلل(  فيكد  االسْم األالسْن  ؛  ل هذه اآليٌ مثاًل له، وَجع-  مَن أ م 

ر، وميره  ْْدًفا وإن ما أهخِّ ٌ  له  ههد الدا ع مدصْ َْْ  العزيز  :  فتقدير الكالم؛  صْ
َ
ْْراط اهلل )إلا صْ

 .(1)  الحميد(

ء اهلل  ؛ فَمن أسْْمار  ظَّلذا الَقسْْم: فيه نره الم،ْْنِّف مَن اخت،ْْا  اسْْم )اهلل( بَ كوما  

    اليم  تعدي يف  في ٌ؛  كره ابن سَْ اإللَّل  َاتال،ِّْ معاين  أسْماء  تدل  دلا جميع ُ الر 

م«  .(2)  المل  العال 

َمد(اسْ ك ْْ )الْ،  َمد(؛ فْْْ يِّد الكامل ال   هد  م )الْ،  ذي تقْ،ده التال   يف الدا جَّلا  الْس 

 .▐رًة إليه؛ فَّلذا االسم تعدد إليه جميع معاين صَات َربِّنا  مَتقَ 

مص  هذا الَقسْم باسْ تتفال يَ   د(، و)الَعلم )اهلل(؛ بل يهلَح  به اسْم )اهلل(، و)ال،ْ 
ِّ
(،  ي

 .  (3) تي تدل  دلا جميع صَات اهلل  ي ٌ ال  ن األسماء اإللَّلو)األدلا(، وميرها م

 (.ٌ  ات اهللَن صم  وتما ي)وهد ر الِ:سم الثَّاين: ثمَّ َلك 

ا (:   ٌَ اإللَّلوالمراد بـ )لفة الذَّ ا بَ ي ٌ ال  ال،ِّ ًَ ت َ،  َّلا أبًدا وأَزاًل.تي لم َيزل اهلل مه

مع(؛ فَّل وْ   يمثل: صٌَْ )السْ  ميع(مه ن اسْم اهلل )السْ    يفَّلومثل: صٌَْ )الب،ْر(؛  ،  م 

 

ب  ل   وهذا ال ذي َ كره أبد الحسَْْن ابن د،َْْدٍر   (1)
َ  القره  يف و د   وجه  السْْن  مناسَْْ نَسَْْ

ًٌ لالسم األالسن )اهلل(، ال العكس  عليم المستمر[.]شر  برنامج الت    .األوصاِّ تابع

]شْْْر     .ل  اسٍْْْم من أسْْْما ه ترجع إليه بقي ٌ األسْْْماء: كهلل  ل االسَْْْم األدظمَ َجع    ن ه فإ  (2)

 عليم المستمر[.برنامج الت  

اليم المل  العت البحث المذكدر مَن كتابه  فًفا منَّلا ابن َسعديٍّ يفر َطركو د   (3) م«، ومن كتابه ُ الر  ال 

 عليم المستمر[.]شر  برنامج الت    .أيًوا  مجمد  الَدا د«
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ن  مهو  تي  كرها.كما  ال الم،نِّف يف األمثلٌ ال  ؛  اسم اهلل )الب،ير(م 

 ك  ؛هلل  ن صٌَْْْ فعلٍ م  توْْْ يما  )وهد مَّ َلكر الِ:ســـم الثَّالث: ث( ْْ   ، از الر    ،التال ْْْْْ

 (.ر  ل ومي  (،رالم،دِّ   ،البارب

ٌَ اإللَّل  فة الِفعق(و)لـــ  ف اهلل  ي ٌ ال  هي ال،ِّْْْْ بََقَدم نددَّلا والدول    تي يهدصَْْْْ

 هالادها.

از ( فيه صٌَْْْْ  ،  (الَتْل ): )التال ( فيه صٌَْْْْ فمثال   ز )و)الر  )البارب( فيه  ، و(الر 

ر( فيه صٌَ  ،  (الَبْرء)صٌَ   ،دِّ  .(الت ،دير)و)المه

َات  ديمٌ الن د  لَربِّناوهذه   ○ ًرا. ؛ فإن ه لم يزْل ال،ِّ َ،دِّ  خالًقا بارً ا رازً ا مه

: يقع منَّلا شْْْيء  بعد شْْْيٍء؛  -  التي تكد  منَّلا أي األفراد -وهي بادتبار اآلالاد    ○

منا.الجيل ال  فإ   اهلل َخلقنا بعد    ذي تقد 

وْهذا معنا  دل أْهل الَعلم يف مَْثل ْهذا الن د : )ْ ديم الن د  اْلاَدل اآلاْلاد(؛ أي أ    

د الدوثَّلا.تي ترجع إليه يتجاألفراد ال    د 

 ابعر ال:ثمَّ َلك   ؛ قا ص ه دن جميع الن سَْْ وتقد   ه  هَ ن تنز  ما يتوْْم  ): وهد  ســم الرَّ

 (.(المالس    ،و د  القه ْ )ك

ال    ٌ دلا الن َي.فَّلي األسماء الد 

أي   -ْفإن َّْلا يف المبنا  ؛  هد ْبادتْبار المعنا، ال ْبادتْبار المبنا  والن َي المنسْْْْدُ إليَّْلا

ثبَ  -  تركيب الكلمٌ ٌ  مه ي فيَّلا دلا المعنا.ت لِّط النَ   ، وسه

ب د ): مثق الم، والس  و ، والس  د  ن ن(القه  الن قا ص  َ؛ فَّلذه األسماء تتَوم 
َ
والعيدُ  ي

 .▐دن اهلل  
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باع  ن رد ها إلى قِسمين:مكِ يُ  -  المذكدرة يف كالم الم،نِّف - يَّةوهذه الِ:سمة الر 

ل:    * مْ مْا دالِ:ســــم األوَّ مثْل: )اهلل، وال،ْْْْ  الكمْاالت؛  ي  َد(، أو نل  دلا إثبْات 

و (. د  الم، والقه  الن قا ص واآلفات؛ مثل: )الس 

ميع، والب،ْْير(، أو صْْ ٌَ  اٍت ما دل  دلا صْْ والِ:ســم الثَّاين:    * ٍل؛  عٌَ ف؛ مثل: )السْْ 

ا ( ز  مثل: )التال ، والر 
 (1). 

 

 
  

 

(1)   ْْ ــن التَّعليمَجو   ف: ألو كرته لكم فيما سْ ــيم من محاسـ د  األندا  إلا  ؛ فإ ا أمكن  أ دة التَّ:اسـ َتره

 منه. عنيب بتهديلَّلا َيمعمٌ: تيسير الَعلم، والت شع الَقسضو من ا؛ أل   المق،دد لَّلا فَّلذا َأوأصدٍل تجمع

ح ضِّْْ لِّقل به فإوإ ا وه َّلا وَمناطهَّلا ال ذي ده ْدَركه ر المسْْألٌ يكد  واضًْْحا ج،ْْ    ت ل وبهيِّن مه ]شْْر    .يذالد 

 عليم المستمر[.برنامج الت  
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  ؟كم أقسام األسماء الحس ى من جهة إطالقها على اهلل    س:

ا يه   ج: ا    ؛ا أو مع ميرهدً   دلا اهلل مَرَ هلَ منَّلْا ْم أيِّ توْْْْم  يوهد ْم ٌَْ الكمْال ْب   ن صْْْْ

 ْ )ك  ؛إطالٍ  
ِّ
 .ونحد  ل   (،مدال،  ،  األالد  ،دمي  القَ   ،الحي

ْْ )ك  ؛ا،ًْْْ قوهم نَ د أَ فرَ وهد ما إ ا أه   ؛له مع مقابَ   دلا اهلل إال  هلَ ومنَّلا ما ال يه    ارِّ الوْْْ  ْْْْْ

 .ونحد  ل (،  لِّ ذَ المه   زِّ عَ والمه   ،والمعهي المانع  ،افعوالتافض الر  ،  افعالن 

ْْ  )فال يجدز إطال    دلا    لٍّ كْْ   (لِّ ذَ المْْه )وال    (المْْانع)وال    (التْْافض)وال    (ارِّ الوْْْ

 ٌ.ن ال يف الكتاُ وال يف الس    ،منَّلا يف الدالي كذل   شيء      ط  هلَ ولم يه ، هانَرادَ 

ٿ   :كقدله    ؛هقَ تعل   مع مه   يف القره  إال  هلَ لم يه   (؛مقَ نتَ المه ) ومن  ل  اسْْمه  

ْْ   ٹ ٹ ٹ ْْتَ ٌَ المه إلا ال،ِّْْ  ( و)أو بإضْْافٌ  ،  [22جدة:]الس كقدله    ؛منَّلا   ِّ ش

 .[4]هل دمرا :  ڃ ڃ ڃ چ   :

 

 
 

 

سْْْنا مَن جَّلٌ     ،ْْْنِّف   كر الم سْْْاااًل هخر يتعل   بَقسْْْمٌ األسْْْماء الحه

 (.  ن جَّلٌ إطال َّلا دلا اهللسنا مَ كم أ سام األسماء الحه ): إطال َّلا دلا اهلل؛ فقال

 نوعان: أسماء اهلل الُحس ى باعتبار اإلفراد واالقتران  ثم  أجاُ دنه بما يدل  دلا أ   

    :ذَكر دو  َ كتي  األسْْْْمْاء المَردة؛ وهي ال  أحـدهمـا ل: )اهلل،  تْه قْارٍ  لَّلْا؛ مْث ر مه

 والعليم، والحليم(.
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  قتَ اآلخر:  و ابَ ْنٌ؛ وهي ال  رَ األسْْْْْماء المه ْق ذَكر مع مه َْ تي تْه    أاْلدْها دن  لَّْلا، وال َينْ

 اآلخر.

اها ابن الق  يِّم )األسماء المزدوجٌ المتقابلٌ(.وسم 

 ْْ   ، والمعهي المانع  ،افعوالتافض الر  ،  افعالن   ارِّ الوْ  )ومث ل الم،ْنِّف للن د  الث اين بْْْ

تقابَ ؛  (لِّ ذَ المه   زِّ عَ والمه   ل فيَّلا شيء  مَن األالاديث.ثبه لم يَ لٌ  وهذه األسماء األربعٌ المه

نن« مَن الديث  اْسم )القابَ   :ل يف هذا الن د وَثب ض الباْسط(؛ فقد رواه أْصحاُ  الْس 

ٍُ  -أنٍس   رُ     ال:  ♀أن ه  -  بإسْْناٍد صْْحي عِّ طُ ، إِنَّ اهللَ ُهَو الُمســَ ،  الَ:ابُِض الَباســِ

اِزُ(   .«الرَّ

ذكَ رفْا  متقْابَ فَّلْذا االسْْْْم وَ ع فيْه طَ  مْا )الَقْبض، والَبسْْْْط(؛ فيْه اال ؛ هه ؛  را  معًْ

 
 
 رهما مًعا.فيَّلما يكد  بَذك  فالكمال اإللَّلي

ل فْيه أاْلد االسْْْْمين دن    ر ابن القيِّمكولَّْلذا؛   َْْ أ   ْهذا الن د  مَن األسْْْْْماء ال يهَ،ْْ

ل الروفَّلا بعوْْه اآلخر؛ فَّلي بمنزلٌ الكلمٌ الداالدة ال   قال:  فال يه ؛  َّلا دن بعضٍ تي ال تهَ،َْْ

ن أسْماء اهلل: الباسْط(  وال يهقال: )إ   م،  ر )الباسْط(ك)إ   مَن أسْماء اهلل: القابض( إال  بذ

قذكرا   ، فيه (الباسْْط  مَن أسْْماء اهلل: القابضقال: )يه بل ؛  ر )القابض(إال  بَذك ن دلا ينَ رَ تَ مه

قابَ   .لٌوجه المه

قابلٌ  :وهذه المه

 .ينتارًة تقع بين اسم ✓

ت ✓  ل قه.عوتارًة تقع بين االسم ومه

 له ل .ث لن: ما ميمر االسَمن َ كف
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تَ ك  ومَن ه:ر االسْْْْم ومه ْقَ ا    عل  ه  ْم ه الم،ْْْْنِّف بقدْل ل ْل ٿ ٹ ٹ : )مثْ 

(؛ بإضْْافٌ ) و( [4دمرا :]هل   ڃ ڃ ڃ چ: )و دله  ،  ([22جدة:]السْْ    ٹ

 إلا صٌَ االشتقا .

 .ي دةً قم  ▐فَّلذه األسماء تهذَكر هلل 

ا اهلل   نتَقم(  ▐فال يهَسم  حيُ مَن َ د -  )المه ، وإن ما  -ي أهل الَعلم  لدلا ال، 

نتَقم مَن المجرمين(.  ُ  أ ،ي  يهقال: )المه

هد ) و   ▐ذي له  فاالسْْْم ال    ؛(وهذا تَسْْْير  لالسْْْم الموْْْاِّ ) و انتقامٍ 

ْْاْفٌاالنتْقام(؛ كغيره مَن األسْْْْْماء اإللَّل وْْ ويكد   ،  تي ْجاءت دلا ْهذا الت ركْيبال    يْ ٌ المه

انتقْامَْ  تعل     ٿ ٹ ٹ ٹكمْا  ْال يف اآليٌْ األخرى: )؛  المجرمد ه:  مه

 (.[22جدة:]الس  

اًل مَن   ذي  كرناه فيما سْْْْب  مَن بيا  كالم الم،ْْْْنِّفوهذا ال     يرجع إلا ما  كرناه أو 

 ن:يأسماء اهلل باعتبار اإلفراد واالقتران نوعقسمة 

   :َرَ أحدهما  ؛ وهد األكثر.ة  دأسماء  مه

    :قتَ واآلخر ٌ  رَ أسْْْْمْاء  مه المزدوَ ؛ أي بغيرَ نْ يهقْابلَّلْا؛ وهي األسْْْْمْاء  ا  جٌْ  هْا ممْ 

 لٌ.المتقابَ 

  َّهد األسماء الموافٌ.الث: وال َّوع الث 

ل والث الث َّلرًة يف األسْْْْماء اإللَّلي ٌ  والن د  األو  تقابلٌ  ،  هما أكثر شْْْْه ا األسْْْْماء المه أم 

ٌ    المزدوجٌ ُ    -، ولم َيَرد منَّلا  فَّلي  ليل ا ص    َسدى اسم )القابض الباسط(. -مم 

ا؟ مفرَ   يصتي االسم اإللهي    هق يمكن أنفإن قال قائٌق:  ا، ويصتي مضاف   د 
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 .نعمفالجواب:  

ُِّ  ِمثق: بع(و)ر  ،()الر  ماوات الس   .ُ  الس 

(: اسم  مَرَ   ُ ؛  د  فْْ )الر  نٌ    ه ل  ما يف القركف، لكن ه لم يأَت يف القره ؛ وإن ما جاء يف الس 

 ُِّ  (.هد اسم  مواِّ لْ )الر 

 اسم )المال (:ومثله: 

ل (.مثل:  فْ )المال ( جاء يف القره  مواًفا؛    ○ ين(، )مال  المه  )مال  يدم الدِّ

؛ يف  دله  وجاء مَرَ   ○ نٌ  حيُ«:    ♀ًدا يف الس  َ  إاِلَّ اهللُ يف  ال، 
 «.»اَل َمالِ

 :(الَملي )  اسم :هومثل

 .]القمر[ ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿:  فجاء يف القره  مَرًدا يف  دله    ○

نٌ  يف    ○ م:  الحديث الموجاء يف الس   يْ َش   قِّ كُ   بَّ رَ »تقدِّ
 .«هُ يكَ لِ مَ وَ   ء 

 

 

  


